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Số tiết/Giờ Tổng tiết 
TKB 

Tổng giờ học 
tập/làm việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/TL/ 
DA 

TTNT DC/TLTN/ 
LVTN 

SVTH 

 36 140,7 27 9 0 0 40,5 0 0 103,50 

Phân bổ tín chỉ   1,8 0,3   0,9    

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá  BT: 20% TN: 0% TH: 0% KT: 0% BTL/TL: 20% Thi: 60% 
 
Hình thức đánh 
giá 

- Bài tập (BT): Bài tập trên lớp (cá nhân) 
- Bài tập lớn (BTL/TL): Tiểu luận (nhóm) 
- Thi cuối kỳ: Trắc nghiệm và Tự luận 

Thời gian kiểm tra: 0 

Thời gian thi: 70 phút 

Môn tiên quyết - Không 

Môn học trước - Không  

 Môn song hành - Không 

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân 

Cấp độ môn học 3 

Ghi chú khác  

1. Mục tiêu của môn học: 
 

Môn học này sẽ ôn tập những kiến thức toán học cần thiết để người học có thể hiểu được những nội dung ứng dụng toán 
trong chương trình cử nhân Quản lý Công nghiệp. Qua môn học này, người học có thể hiểu và biết cách ứng dụng các kiến 
thức toán trong việc phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực kinh doanh và kinh tế. 

Aims: 
This course will help learners to review necessary knowledge in mathematics in order for them to firmly grasp applied 
mathematics contents during Industrial Management program. Through this course, learners will be able to understand and 
know how to apply mathematics in analyzing and solving the real problems in business and economics. 
 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Các chủ đề như chiết khấu, lũy tích, phân bổ nợ và những phương pháp khấu hao khác nhau tất cả đều được giải thích bằng 
các nguyên lý toán học. Một vài chủ đề khác được đề cập là trình bày bằng đồ thị và ứng dụng của đồ thị trong phân tích 
kinh tế, cách sử dụng các biểu thức đại số và các dạng hàm số cơ bản để giải các bài tập kinh tế. Môn học cũng giới thiệu 
cách ứng dụng đạo hàm, tích phân cơ bản để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong kinh doanh và kinh tế. 
 

Course outline: 
Topics such as discounting, compounding, loan schedule, and various depreciation methods are all explained by 
mathematical principles. Other mentioned topics are graphical presentation and its application in economic analysis, how 
to apply basic algebraic expressions and functions to solve economic problems. This course also introduces how to apply 
the elementary differentiation, integration in solving the real problems in business and economics. 
 



2 
 

3. Tài liệu học tập: 
[1] Barnett,  R.A., Ziegler, M.R., and Byleen, K.E. (2015). College Mathematics for Business, Economics, Life 
Sciences, and Social Sciences. 13th Edition. Pearson Education.  
[2] Cao Hào Thi, Trần Kim Ngọc và Nguyễn Ngọc Vân Uyên (2019). Toán ứng dụng trong quản trị kinh doanh và 
kinh tế. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 
[3] Bradley, T. (2013). Essential Mathematics for Economics and Business. 4th Edition. John Wiley & Sons. 

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học: 
 

STT Chuẩn đầu ra môn học 
CĐR chương 
trình cấp 1 

CĐR chương trình cấp 
2 

Bloom 

L.O.1 

Áp dụng hàm tuyến tính (đường thẳng) trong kinh doanh và 
kinh tế. 

PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.1.1 – Giải thích độ dốc và tung độ gốc của một đường thẳng     

L.O.1.2 – Thao tác các hàm số kinh tế cơ bản về mặt đồ thị và 
đại số: cung và cầu, chi phí và doanh thu 

   

L.O.1.3 – Giải thích điểm cân bằng thị trường, điểm hòa vốn    

L.O.1.4 – Tính toán khấu hao dạng đường thẳng    

L.O.1.5 – Sử dụng Excel để vẽ đồ thị    

L.O.2 

Áp dụng các hàm phi tuyến (hàm bậc hai, hàm mũ, hàm lô-ga-
rít) trong kinh doanh và kinh tế 

PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.2.1 – Nhận biết dạng thức chung của phương trình biểu diễn 
hàm phi tuyến cũng như các đặc điểm chính của đồ thị biểu diễn 
các hàm này 

   

L.O.2.2 – Thao tác các hàm phi tuyến về mặt đại số, đặc biệt là 
trong các ứng dụng kinh tế, chẳng hạn như cung và cầu, chi phí 
và doanh thu 

   

L.O.2.3 – Sử dụng hàm mũ và lô-ga-rít và việc tính toán tăng 
trưởng dân số, lãi tức kép, khấu hao giảm dần theo tỉ lệ cố định 

   

L.O.2.4 – Sử dụng e-líp để biểu diễn đường giới hạn khả năng 
sản xuất (PPF) 

   

L.O.2.5 – Sử dụng Excel để vẽ đồ thị hàm bậc hai, hàm mũ và 
lô-ga-rít 

   

L.O.3 

Áp dụng hệ phương trình tuyến tính trong kinh doanh và kinh tế. PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.3.1 – Sử dụng phép tính ma trận để đơn giản hóa việc tính 
toán các mảng dữ liệu lớn 

   

L.O.3.2 – Sử dụng phương pháp khử Gauss, quy tắc Cramer, ma 
trận nghịch đảo để giải hệ phương trình tuyến tính 

   

L.O.3.3 – Giải thích mô hình kinh tế vĩ mô và mô hình IS-LM    

L.O.3.4 – Giải quyết các bài toán liên quan đến phân tích đầu 
vào/đầu ra (mô hình cân đối liên ngành I/O) 

   

L.O.3.5 – Sử dụng Excel để tìm nghiệm của hệ phương trình 
tuyến tính 

   

L.O.4 

Tính toán giá trị tối ưu của một hàm tuyến tính có nhiều ràng 
buộc tuyến tính. 

PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.4.1 – Lựa chọn các biến quyết định và hình thành bài toán 
quy hoạch tuyến tính 

   

L.O.4.2 – Giải quyết bài toán quy hoạch tuyến tính bằng phương 
pháp đồ thị 

   

L.O.4.3 – Giải quyết các ứng dụng bằng phương pháp quy hoạch 
tuyến tính (tìm giá trị tối ưu của chi phí, lợi nhuận, sản lượng,... 
có ràng buộc) 

   

L.O.4.4 – Sử dụng Excel’s Solver để tìm lời giải tối ưu cho bài 
toán quy hoạch tuyến tính 

   

L.O.5 

Giải quyết các bài toán liên quan đến đầu tư (toán tài chính). PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.5.1 – Tính toán lãi tức đơn/kép    

L.O.5.2 – Tính toán lãi suất thực/danh nghĩa    

L.O.5.3 – Tính toán giá trị hiện tại/tương lai/hàng năm    

L.O.5.4 – Tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV), suất thu lợi nội 
tại (IRR), và tỉ số lợi ích/chi phí (B/C) 

   

L.O.5.5 – Giải thích bài toán lựa chọn tập dự án đầu tư    
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L.O.5.6 – Sử dụng Excel để giải quyết các bài toán đầu tư    

L.O.6 

Áp dụng đạo hàm trong kinh doanh và kinh tế. PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.6.1 – Tính toán độ dốc của một đường cong tại một điểm    

L.O.6.2 – Sử dụng sự thay đổi độ dốc và đạo hàm cấp hai để xác 
định một điểm ngoặt là cực đại hay cực tiểu (tối ưu hàm một 
biến) 

   

L.O.6.3 – Giải thích các khái niệm: hàm cận biên và hàm trung 
bình (chi phí và doanh thu, sản xuất, tiêu dùng và tiết kiệm, lợi 
ích) 

   

L.O.6.4 – Tính toán độ co giãn của cầu theo giá    

L.O.6.5 – Tính toán mức sản lượng để doanh thu/lợi nhuận đạt 
giá trị lớn nhất 

   

L.O.7 

Áp dụng tích phân trong kinh doanh và kinh tế. PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.7.1 – Tính toán tích phân bất định và tích phân xác định    

L.O.7.2 – Sử dụng tích phân để xác định diện tích nằm dưới 
đường cong bất kỳ 

   

L.O.7.3 – Tính toán hàm tổng khi biết hàm cận biên    

L.O.7.4 – Tính toán thặng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất     

L.O.7.5 – Tính toán xác suất    

L.O.8 

Áp dụng đạo hàm riêng (hàm nhiều biến) trong kinh doanh và 
kinh tế. 

PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.8.1 – Diễn giải thuật ngữ hàm nhiều biến    

L.O.8.2 – Tính toán đạo hàm riêng bậc nhất/bậc hai của hàm 
nhiều biến 

   

L.O.8.3 – Tính toán điểm tối ưu cho hàm nhiều biến    

L.O.8.4 – Sử dụng nhân tử Lagrange để tìm giá trị cực trị có điều 
kiện (ràng buộc) 

   

L.O.8.5 – Áp dụng đạo hàm riêng cho hàm sản xuất, hàm lợi ích    

L.O.8.6 – Tính toán độ co giãn riêng của cầu    

L.O.8.7 – Tính toán lợi nhuận tối đa đối với công ty sản xuất hai 
hàng hóa và sử dụng sự phân biệt giá để tối đa lợi nhuận 

   

L.O.8.8 – Tính toán lợi ích tối đa trong ràng buộc về ngân sách, 
tính toán sản lượng tối đa trong ràng buộc về chi phí, và tính 
toán chi phí tối thiểu trong ràng buộc về sản xuất 

   

L.O.8.9 – Sử dụng Excel’s Solver đề tìm cực trị có điều kiện    

 

No. Course learning outcomes 
Program LO 

level 1 
Program LO 

level 2 
Bloom 

L.O.1 

Interpret the features of a straight line and its applications in 
economics and business. 

PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.1.1 – Explain the slope and intercept of a straight line    

L.O.1.2 – Manipulate graphically and algebraically the following 
basic functions: demand and supply, cost and revenue 

   

L.O.1.3 – Explain equilibrium in the goods, break-even analysis    

L.O.1.4 – Calculate straight-line depreciation    

L.O.1.5 – Use Excel to plot graphs    

L.O.2 

Interpret several types of non-linear functions which are 
frequently used in economics and business studies. 

PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.2.1 – Identify the general form of the equation representing 
a non-linear function as well as the main characteristics of the 
graph representing the function 

   

L.O.2.2 – Manipulate non-linear functions algebraically, 
particularly in economic applications such as demand and 
supply, cost and revenue 

   

L.O.2.3 – Use exponentials and logs in a range of applications, 
such as population growth, compound interest, declining balance 
depreciation 

   

L.O.2.4 – Use an ellipse to represent Production Possibilities 
Frontier (PPF) 

   

L.O.2.5 – Use Excel to plot quadratic, exponential and    
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logarithmic functions 

L.O.3 

Apply simultaneous linear equations in analyzing and solving the 
real problems in economics and business. 

PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.3.1 – Use matrix arithmetic to simplify calculations for large 
arrays of data 

   

L.O.3.2 – Use Gaussian elimination, Cramer's rule, the inverse 
matrix to solve simultaneous equations 

   

L.O.3.3 – Explain the national income model: national income 
equilibrium and expenditure multipliers; the IS-LM model: 
determination of equilibrium national income and interest rates. 

   

L.O.3.4 – Solve problems related to input/output analysis    

L.O.3.5 – Use Excel to find solutions to simultaneous equations    

L.O.4 

Calculate the optimum value of a linear function subject to 
several linear constraints. 

PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.4.1 – Select decision variables and construct a linear 
programming problem 

   

L.O.4.2 – Solve linear programming problems using a geometric 
approach 

   

L.O.4.3 – Solve applications using linear programming methods 
(find the optimal value of cost, profit, output, etc. subject to 
several constraints) 

   

L.O.4.4 – Use Excel’s Solver to find solutions to linear 
programming problems 

   

L.O.5 

Solve problems involving investments. PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.5.1 – Calculate simple/compound interest    

L.O.5.2 – Calculate effective/nominal interest rate    

L.O.5.3 – Calculate present/future/annuity value    

L.O.5.4 – Calculate net present value (NPV), internal rate of 
return (IRR), and benefit/cost ratio (B/C) 

   

L.O.5.5 – Explain portfolio selection    

L.O.5.6 – Use Excel to solve problems involving investments    

L.O.6 

Interpret the term differentiation and its applications in 
economics and business. 

PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.6.1 – Calculate the slope of a curve at a point approximately    

L.O.6.2 – Use the change in slope and second derivatives to 
determine whether a turning point is a maximum or minimum 
(optimisation for functions of one variable) 

   

L.O.6.3 – Explain the following concepts: marginal functions 
and average functions (cost and revenue, production, 
consumption and savings, utility) 

   

L.O.6.4 – Calculate the coefficient of price elasticity of demand    

L.O.6.5 – Calculate the value of output at which revenue/profit is 
at a maximum 

   

L.O.7 

Interpret the term integration and its applications ineconomics 
and business. 

PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.7.1 – Calculate indefinite integral and definite integral    

L.O.7.2 – Use integration to determine the area under any given 
curve 

   

L.O.7.3 – Calculate total functions from marginal functions    

L.O.7.4 – Calculate consumer and producer surplus    

L.O.7.5 – Calculate probability    

L.O.8 

Interpret the term partial differentiation and its application in 
economics and business. 

PLO1, PLO2 PLO1.1, PLO2.3 B3 

L.O.8.1 – Interpret the term functions of two or more variables    

L.O.8.2 – Calculate first/second-order partial derivatives of 
functions of several variables  

   

L.O.8.3 – Calculate the optimum points for functions of several 
variables 

   

L.O.8.4 – Use Lagrange multipliers to find the maximum or 
minimum values subject to a constraint 
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L.O.8.5 – Apply partial differentiation to production functions, 
utility functions 

   

L.O.8.6 – Calculate the partial elasticities of demand    

L.O.8.7 – Calculate maximum profit for a firm producing two 
goods and use price discrimination in order to maximise profits 

   

L.O.8.8 – Calculate maximum utility subject to a budget 
constraint, calculate maximum output subject to a cost 
constraint, and calculate minimum cost subject to a production 
constraint 

   

L.O.8.9 – Use Excel’s Solver to find the maximum or minimum 
values subject to a constraint 

   

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
Tài liệu được đưa lên BKeL hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học. Điểm tổng kết môn học được 
đánh giá xuyên suốt quá trình học, cơ bản gồm ba cột điểm: điểm bài tập (20%), điểm bài tập lớn (20%) và điểm thi cuối kỳ 
(60%). 

 Bài tập : 20% (cá nhân: 4 bài trắc nghiệm trên lớp) 

 Bài tập lớn  : 20% (theo nhóm: viết về một chủ đề liên quan môn học) 

 Thi cuối kỳ : 60% (trắc nghiệm và tự luận, 70’) 

Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 80%. Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập về 
nhà đúng hạn cũng như thực hiện đầy đủ các bài tiểu luận của nhóm. Đây là những điều kiện cần để sinh viên đạt môn học 
này. 

Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài tập. Nộp muộn sẽ không được chấp nhận nếu không có một lý do chính đáng đã được 
trình bày và phê duyệt của giảng viên trước ngày đến hạn. Bài tập nộp muộn cho phép sẽ bị trừ đi 2 điểm đối với mỗi ngày 
nộp muộn. 

Learning trategies and assessment scheme: 

Course materials are weekly posted into BKeL system. Students should download, print out, and take them to the 
class. The final grade of the course is assessed throughout the course, the overall grade consists of two parts: 
assessment during the couse (40%) and final exam (60%). 

 Exercises : 20% (in individual: 4 class quizzes) 

 Assignment  : 20% (in groups: 1 group assignment) 

 Final exam : 60% (multiple choice and essay questions, 70’) 

Conditions to attend the final exam: 

Students are required to attend at least 80% of class time. In addition, students must complete all homeworks on time 
as well as complete the group assignments. These are the prerequisites for students to pass this course. 

Students should note the deadline for submitting assignments. Late submission will not be accepted unless a good 
reason has been submitted and approved by the instructor before the due date. Late submissions will be deducted 2 
points for each day of late submission. 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy: 
 

- TS. Trương Minh Chương 

- ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương 
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7. Thông tin liên hệ: 
 
Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 
 

Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Management Information Systems – School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 103 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 103 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5607 

E-mail nnbphuong@hcmut.edu.vn 
 

 


